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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2008. január 22-én 14 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterem
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Besesek Béla
Mucsi László
Nyerges Zoltán
Rácz Izabella és
Varga Ferencné képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10
képviselıbıl 6 fı jelen van, Dr. Folberth György, Csertı István, Tabajdi Gábor és Zaka
Zászló jelezték távolmaradásukat az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Mucsi László és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a települési közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés testvérvárosi pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Elıterjesztés ÁMK konyha közbeszerzési eljárás lefolytatásához lebonyolító
kiválasztásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
1. Elıterjesztés a települési közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzésrıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztést az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság megtárgyalta.
Varga Ferencné képviselı
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság a települési közoktatási esélyegyenlıségi
helyzetelemzést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a módosítások átvezetését
követıen.
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Ismertette a módosítási javaslatokat.
A 4. oldalon az utolsó elıtti bekezdés 4. sorában a Kápolna dőlı elé oda kell írni, hogy „régi”.
Az utolsó bekezdésben az évszám 1880.
Besesek Béla képviselı
Az 5. oldalon 6. bekezdésben 6. sorában módosítani kellene: „ A vasút ma is mőködik, három
megállója van Szankon.”
Varga Ferencné képviselı
A 6. oldalon 5. sorban javítani kell: „1946-ban alakult a szanki sportegyesület.”
Besesek Béla képviselı
Tegyük bele 6. oldalon az elsı sorba, hogy „Javult az úthálózat (Bodoglár, Kiskunmajsa,
Jászszentlászló irányában)”.
Utolsó elıtti sorban Római Katolikus Ifjúsági Ház legyen nem Otthon.
Vincze Jánosné jegyzı
A Gondozási Központot javítani kell Alapszolgáltatási Központra.
Varga Ferencné képviselı
A 7. oldalon a Népességvándorlás cím alatti rész kikerül az anyagból egészen a 8. oldalon
addig a bekezdésig, hogy: „Szank község lakossága…”
Patkós Zsolt polgármester
A 9. oldalon a dőlık nevét külön kell írni.
Vincze Jánosné jegyzı
Nem a dőlıket egybe kell írni a népességnyilvántartás szerint, még akkor is, ha a helyesírás
szerint helytelen.
Varga Ferencné képviselı
10. oldalon utolsó mondatából kihagyjuk a következıt: „A vizsgált idıszakban az óvodában
túljelentkezés volt, míg a”. Úgy kezdıdik a mondat, hogy: „Az elmúlt hat év alatt…”
11. oldalon az elsı sorban „az élve születések” szövegrészbıl kimarad az „élve” szó.
Az Alapszolgáltatási Központnál minden ellátást külön pontba kell tenni, hogy
elkülönüljenek.
Besesek Béla képviselı
A tanyagondnoki szolgálatnál az utolsó mondatot ki kell venni: „A tanyagondnoki
szolgálathoz még a vagyonıri és polgárıri feladatokat is ellátják.”
Patkós Zsolt polgármester
A Gyermekjóléti Szolgálatnál a bekezdés végén hiányzik egy rag, helyesen: „Tehát az ifjúsági
kérdésnek…”.
Besesek Béla képviselı
Az idısek otthonánál a férıhely 28 fı, nem 27.
Vincze Jánosné jegyzı
Döntés volt a 28 férıhelyrıl, de a mőködési engedélyt még nem kaptuk meg rá, jó a 27 fı.
Varga Ferencné képviselı
15. oldalon „óvodai nevelés” legyen „óvodáztatás” helyett.
A „Gyógypedagógiai nevelésben részesülı óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek
nélkül)”sorba a 0 helyett 2 kerül.
16. oldalon az óvoda napi nyitvatartási ideje: 5.45-re módosul, a zárójelben pedig 10 óra 45
percre).
Besesek Béla képviselı
17. oldalon a táblázatban az alapfokú mővészetoktatás üresen van, a 11. oldalon viszont az áll,
hogy helyben van. A 13. oldalon az van, többcélú társulásban van.
Varga Ferencné képviselı
Nem az önkormányzat látja el. Az 5.4-es ponthoz tartozó táblázat után kell írni, hogy :
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„Az alapfokú mővészetoktatást helyben a kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozattal látja el.”
Nem került be többcélú társulásba a zeneiskola.
Patkós Zsolt polgármester
13. oldalon ki kell venni az X-et a többcélú társulásnál és az egyébhez kell beírni.
Varga Ferencné képviselı
A 17. oldalon üresen marad, mert a címben tanórán kívüli programokon való részvételrıl van
szó az általános iskolai oktatásban és ez nem az, mert az alapfokú mővészetoktatáshoz
tartozik, itt nem kell szerepeltetni.
Besesek Béla képviselı
A 17. oldalon a táblázat alatti szövegben a „Szakköri foglalkozásokon részt vett…” kezdető
mondat nem jó. Nem a jelenlegi tanévrıl van szó, hanem a tavalyiról.
Varga Ferencné képviselı
Legyen úgy a mondat, hogy: „Szakköri foglalkozásokon részt vett a 2005/2006-os tanévben a
gyermekek 78 %-a, a 2006/2007-es tanévben a gyermekek 73 %-a, a 2007/2008-as tanévben a
gyermekek 87,8 %-a.”
Besesek Béla képviselı
20. oldalon a szövegben az utolsó sorban javítandó: „évfolyamismétlık száma”.
Az 5.7.7 részben szereplı táblázatban az elsı sorban a nem tanult tovább oszlopban az 1 % az
nem lehet jó, ahhoz egy évfolyamban 100 gyerek kellene, ezt javítani kell, 2-3 % lehet, így
ebben a sorban a többi érték is változik, hogy 100 % legyen.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt ki kell számolni pontosan, és javítani kell.
Besesek Béla képviselı
22. oldalon rendszerezni kell a felsorolást, melyek voltak az országos, területi és a körzeti
versenyek.
Az 5.8. pontban a táblázatban fel kellene tüntetni az eljáró szanki gyerekeket, az ide járó
például bodoglári gyerekeket nem kell szerepeltetni, mert a településen élı gyerekekrıl van
szó. Ezt javítani kell a táblázatban és a szövegben is.
Mucsi László képviselı
Szankról eljáró gyerekek a kiskunmajsai Móra Ferenc általános iskolába járók, a Szent
Gellértbe járók, Kecskemétre speciális iskolába is járnak, és van két kis gimnáziumba járó
gyerekünk is. İket fel kell tüntetni.
Varga Ferencné képviselı
Kiskunhalasra is járnak gyerekek.
A magyarázó szöveg nem kell, ha a táblázatba bekerülnek az eljáró gyerekek.
Mucsi László képviselı
Azt kell magyarázni, hogy miért járnak el innen a gyerekek.
Varga Ferencné képviselı
Magyarázat az lehet, hogy: A Bács-Kiskun Megyei Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottság
szakvéleménye alapján más településen kapják meg a gyerekek a fejlettségüknek megfelelı
ellátást.
Besesek Béla képviselı
Nem mindegyik.
Patkós Zsolt polgármester
Általában a Bács-Kiskun Megyei Képességet Vizsgáló Szakértıi Bizottság szakvéleménye
alapján más településen kapják meg a gyerekek a fejlettségének megfelelı ellátást. Egyedi
esetekben pedig a szülık munkahelye vagy egyéni döntése miatt.
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Besesek Béla képviselı
24. oldalon a táblázatban meg kell ismételni az adatokat a normál (általános) tanterv
oszlopban is, mert így csak az összesítés van meg.
Mucsi László képviselı
Az iskolásokra vonatkozó adatokat kell megismételni, az óvodásokét nem.
Besesek Béla képviselı
25. oldalon a 3. sorban az szerepel, hogy „az óvodába 95 gyermek jár, amelyek…” az
„amelyek” szó helyett „akik” szót kell írni.
Varga Ferencné képviselı
25. oldalon az elsı mondat elsı felét törölni kell: „1 db OM azonosítóval rendelkezı oktatási
intézmény található”. A mondat úgy hangzik, hogy „Szankon a 027931 OM azonosítóval
rendelkezı Általános Mővelıdési Központ található, ahol 8 óvónı, 25 tanító és tanár
dolgozik.” Az 5.11 pont után található táblázatban az óvodai nevelésnél az X-et a teljesíti
oszlopba kell beírni, a nem teljesíti oszlopból törölni kell.
26. oldalon az elsı bekezdés utolsó mondata úgy módosul, hogy: „További 5 fı dajka
dolgozik az óvodában.”
Vincze Jánosné jegyzı
Az elızı oldalon a táblázatban be van húzva a pedagógiai szakszolgálat, az nincs Szankon.
Varga Ferencné képviselı
Nincs, ki kell venni onnan az X-et.
Varga Ferencné képviselı
A táblázatban a gyermekjóléti alapellátás és szakellátás között mi a különbség?
Vincze Jánosné jegyzı
Alapellátás van, szakellátás nincs, onnan is ki kell venni az X-et.
Besesek Béla képviselı
26. oldalon a 2. bekezdésben a napközis ellátást 27 pedagógus biztosítja, ki kell javítani 25-re.
Besesek Béla képviselı
A 27. oldalon lévı táblázatot nem lehet kihagyni, mert üres? Egy mondattal el lehetne intézni,
hogy nem igényeltek illetve nem terveznek igényelni integrációs és/vagy képességkibontakoztató támogatást az intézményben.
Varga Ferencné képviselı
Az 5.13-as pontban szereplı táblázat helyett egy mondatot javasol: „Kistérségi
együttmőködés keretében valósul meg településünkön a logopédiai ellátás és
gyógytestnevelés minden tanév elején szakmai egyeztetés alapján az igényjogosultak
számának figyelembevételével.”
Patkós Zsolt polgármester
Megtartaná a táblázatot az 5.12-es részben, maradjon benne. Módosítsuk a táblázat fölött lévı
mondatot úgy, hogy a mondat végén törlésre kerül „az egyes intézményekben” szövegrész,
helyébe az „intézményben” szó lép. Át kellene írni az évszámokat is a táblázatban, a
2004/2005 helyett 2005/2006 stb. A 2008/2009-esnél a tervezett tanulói létszámnál nem
igénylik.
Az 5.13-as pontban is maradjon benne a táblázat. Az alatta lévı magyarázó szöveg helyébe
kerül a fenti gyógytestnevelésre és logopédiai ellátásra vonatkozó mondat.
Besesek Béla képviselı
Itt forintosítva kérdezik az önkormányzat hozzájárulását, hogy mennyit fordít az intézmény
fenntartására.
Vincze Jánosné jegyzı
Szerinte azt kell itt feltüntetni, amennyivel az önkormányzat az állami normatíván felül
hozzájárul az intézmény fenntartásához.
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Besesek Béla képviselı
Az állami normatívát az önkormányzat kiegészíti.
Mucsi László képviselı
Meg volt bontva, hogy normatíván felül mennyit kap az iskola.
Patkós Zsolt polgármester
Ki kell tölteni a táblázatot a költségvetés fıösszege és a normatíva figyelembevételével. Nincs
megbontva.
Besesek Béla képviselı
Arra kíváncsi a táblázat, hogy az önkormányzat a normatíván felül mennyivel járul hozzá az
oktatáshoz.
Vincze Jánosné jegyzı
Százalékosan nem lehet beleírni?
Mucsi László képviselı
Úgy is jó lehet, hogy a bruttó összegnek mennyi %-a normatíva.
Patkós Zsolt polgármester
Az az egy mondat maradjon benne a kistérségi együttmőködésre vonatkozóan.
Besesek Béla képviselı
A 28. oldalon alulról a 2. bekezdésben nem a jelen tanévrıl kellene írni?
Vincze Jánosné jegyzı
Jelen tanévrıl még nincs adatunk.
Mucsi László képviselı
Az októberi statisztika számait be lehet írni.
Vincze Jánosné jegyzı
Mindig az elızı évi statisztikai adatokat írjuk, sehol sem errıl az évrıl, hanem mindig az
elızı évrıl szól, nincs még zárszámadás sem.
Patkós Zsolt polgármester
Maradjon így.
Mucsi László képviselı
Akkor múlt idıbe kell helyezni a mondatokat.
Besesek Béla képviselı
Maradjon ki, hogy az iskola adatközlése szerint, és csak úgy kezdıdjön a mondat, hogy: „A
tanulók 24,8 %-a …)
Varga Ferencné képviselı
29. oldalon a táblázat alatt az elsı mondatban javítani kell: „logopédiai foglalkoztatást, egyéni
fejlesztı foglalkoztatást”.
Besesek Béla képviselı
Számszaki probléma van, az elsı táblázatban tornaterem 1 van, a lenti táblázatban az
iskolában 1 van, az óvodában 1 van.
Vincze Jánosné jegyzı
A fönti táblázatba 1+1-et kell írni.
Besesek Béla képviselı
Számítógép fönt 15, lent 25 és az óvodában egy. Nem egyezik a számítógépek száma. Úgy
kellene írni a fölsı táblázatban, hogy 25+1, vagy pedig az alsó táblázatban 15-re kell javítani
a 25-öt.
Varga Ferencné képviselı
25 van a statisztikában. 15 van az informatika teremben, a többit pedig a felnıtt dolgozók
használják.
Besesek Béla képviselı
Melyiket kell beírni?
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Varga Ferencné képviselı
Azt is bele kell számítani, amit a felnıttek használnak.
Besesek Béla képviselı
Az a cím, hogy infrastruktúra és hozzáférés az intézményben, akkor a 25 a jó.
Patkós Zsolt polgármester
Legyen a számítógépnél 1+25.
Besesek Béla képviselı
30. oldalon utolsó elıtti sorban a zárójelben lévı szöveget ki kellene húzni.
Patkós Zsolt polgármester
Kerüljön módosításra: „(2008-ban benyújtandó pályázat megcélozza a fejlesztését)”.
Besesek Béla képviselı
A 6. pontban az 1. bekezdésben utolsó elıtti sorban javítani kell: „részvételre”.
Több módosítási javaslat, kérdés nem hangzott el.
Polgármester szavazásra tette fel az elhangzottak szerinti módosításokkal együtt az
esélyegyenlıségi helyzetelemzést.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
1/2008.(I.22.) ÖH.
Települési közoktatási
esélyegyenlıségi helyzetelemzésrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyenlı bánásmódról és az
esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján a települési
közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzést az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
2. Elıterjesztés testvérvárosi pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A leírtakat kiegészítve azért van szükség erre a pályázati lehetıségre, közvetlenül Brüsszelbıl
történı pályázatra, hogy szélesíthessük testvérvárosi kapcsolatainkat és Nagygalambfalva
testvértelepülésünknek, ha itt vannak az augusztusi rendezvényeinken, akkor az
útiköltségükhöz hozzájárulást tudunk szerezni. Saját lehetıségeink szőkösek ezért szükségünk
van a pályázatra. Angol nyelven kell megírni a pályázatot és az elszámolást is így kell
megtenni.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést támogatásra javasolja a pályázatot, azzal a
kiegészítéssel, hogy polgármester úr a részletkérdésekrıl még folytasson tárgyalást a
pályázatíró céggel. A 140 e Ft pályázati díj olyan összeg, ha ezzel támogatnánk a
nagygalambfalviak ideutazását, ez tulajdonképpen fedezné is.
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A pályázat arra jó, hogy azon kívül, hogy gazdasági eredménye is lehet, tapasztalatot
szerzünk az ilyen jellegő pályázatok terén. Mindenképpen megéri, hogy ennyit
kockáztassunk, még ha nem nyernénk is.
Varga Ferencné képviselı
Ha angol nyelvi tudásra van szükség, Szankon is vannak angol nyelvet beszélık.
Patkós Zsolt polgármester
Megnézzük mennyire bonyolult a pályázati kiírás. A pályázat megfogalmazása külön tudást
igényel. Jó tanulási lehetıség lenne egy külföldi pályázat. Probléma inkább az elszámolásnál
jelentkezik majd, ehhez kell a szakember.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
2/2008.(I.22.) ÖH.
Testvérvárosi pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Európai
Bizottság által kiírt „Európa a polgárokért” címő program keretében.
2. A pályázat elkészítésével ajánlata alapján az Absolvo Consulting (1115 Budapest,
Bartók B. u. 152/C. II.em.) céget bízza meg.
3. A szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
3. Elıterjesztés ÁMK konyha közbeszerzési eljárás lefolytatásához lebonyolító
kiválasztásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Két ajánlatot kaptunk. Az egyik ajánlattevı az ÉPINBER KFT., amely az elmúlt idıszakban
Szankon a közbeszerzéseket lebonyolította. A másik ajánlattevı FORDAA Tanácsadó és
Oktatási Betéti Társaság, amely most bonyolítja a konyha élelmiszer beszerzéseinek a
közbeszerzési eljárását. Nagyságrendileg közel azonos árról szól a két ajánlat. Mind a két
ajánlattevı rendelkezik azzal a biztosítással, hogy saját hibájukból eredı kárért a biztosításuk
fedezi az esetleges igény érvényesítését.
Besesek Béla PB elnök
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ajánlatokat és az ÉPINBER KFT. ajánlatát javasolja
elfogadásra, tekintettel arra, hogy referenciamunkák vannak fölsorolva.
Patkós Zsolt polgármester
Korábban április 1-jérıl volt szó a közbeszerzési eljárás végeként. Ez a szők határidık miatt
nem lehetséges, május 1-je a valószínő. Mindkét ajánlattevıtıl kér - egy sikeres ajánlat után –
ütemtervet. Módosítani szükséges az iskola közbeszerzési szabályzatát azzal, hogy a
képviselı-testület meg kívánja ismerni az ajánlatokat és az ajánlatokról véleményt kíván
mondani és a döntésben is szerepet kíván kapni. Ez megtörténik, nem kell róla dönteni.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság
javaslatával a határozat-tervezetet.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta:
3/2008.(I.22.) ÖH.
ÁMK konyha közbeszerzési eljárás lefolytatásához
lebonyolító kiválasztásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ÁMK konyha közbeszerzési
eljárás bonyolítói munka végzésével – ajánlata alapján – az ÉPINBER Kft-t (6000
Kecskemét, Csányi J. krt. 12.) bízza meg.
2. A megbízási szerzıdés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidı: azonnal
Felelıs: Patkós Zsolt polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 16 óra 15 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Mucsi László
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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